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BAB VI 

PENUTUP 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran-

saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Satlantas Polresta 

Pekanbaru dan dapat memberikan perubahan serta perbaikan untuk kedepannya. 

 

6.1 Simpulan  

Adapun simpulan dari hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Program 

Kerja Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (DIKYASA) Satlantas Polresta 

Pekanbaru adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Program Kerja Unit Pendidikan Masyarakat dan 

Rekayasa (DIKYASA) Satlantas Polresta Pekanbaru di nilai belum 

berjalan sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari data yang masih 

tingginya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di 

Kota Pekanbaru. Dari segi kinerja unit DIKYASA Satlantas 

Polresta Pekanbaru sudah melaksanakan upaya program kerja, 

tetapi masih saja ada masyarakat yang tidak peduli dan tetap 

berprilaku melanggar, walaupun jelas ada sanksi atas pelanggaran 

yang dilakukan. Namun, masih saja angka pelanggaran di Kota 

Pekanbaru masih tinggi setiap tahunnya.Hal ini kembali kepada 

kesadaran masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat sadar dengan 
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pentingnya keselamatan dan tertib dalam berlalu lintas, mereka 

akan patuh dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada. 

2. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Kerja Unit 

Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (DIKYASA) Satlantas Polresta 

Pekanbaru yang pertama adalah Kurangnya Personil (Keterbatasan 

Anggota), dimana anggota DIKYASA Satlantas Polresta Pekanbaru 

hanya memiliki sedikit personil atau anggota di dalam melaksanakan 

program kerja mereka. Ketika Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan 

kegiatan-kegiatannya ke sekolah seperti memberikan penyuluhan 

kepada anak-anak, anggota mereka yang turun itu-itu saja. Hal ini 

disebabkan karena keterbatasan anggotanya. Satlantas Polresta 

Pekanbaru yang hanya 5 orang. Namun kegiatan untuk pendidikan 

masyarakat (DIKMAS) itu banyak sekali. yang seharusnya personilnya 

harus diperbanyak agar kinerjanya lebih efektif dan hasilnya agar lebih 

maksimal. Faktor yang selanjutnya yaitu Kurangnya pelatihan kepada 

personil tentang giat pendidikan masyarakat (DIKMAS) ke 

masyarakat, dimana Kurangnya pelatihan kepada personil unit 

DIKYASA akan memberikan pengaruh kepada anggota sehingga 

lemahnya publik speaking para anggota, karena pada saat melakukan 

edukasi kemasyarakat publik speaking personil itu harus bagus karena 

untuk program DIKYASA ini kebanyakan kegiatan yang dilakukan 

yaitu berbicara didepan masyarakat. 
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6.2 Saran 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Program 

Kerja Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekyasa (DIKYASA) Satlantas Polresta 

Pekanbaru, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Perlu adanya penambahan personil di Unit Dikyasa Satlantas Polresta 

Pekanbaru. Penambahan personil dapat di sesuaikan dengan rencana kerja 

yang ada, dan personil yang dipilih harus memiliki skill/kemampuan 

dibidangnya masing-masing agar dapat dirasakan manfaatnya tentu saja 

harus melaksanakan program kerja yang berkelanjutan. Agar masyarakat 

memahami tentang maksud dan tujuan program kerja tersebut dilakukan. 

2. Membuat kampung atau daerah percontohan tertib berlalu lintas, agar 

masyarakat dapat melihat prilaku tertib berlalu lintas yang bermanfaat 

untuk diri sendiri dan orang lain. Selain itu, taman-taman yang ada di Kota 

Pekanbaru perlu diubah atau dilengkapi dengan rambu atau marka jalan, 

agar masyarakat juga dapat melihat dan memahami peraturan lalu lintas 

yang ada. Sehingga dengan demikian akan muncul kesadaran dan 

ketertiban, keamanan dan kenyamanan dapat terwujud di Kota Pekanbaru. 

 

 

 

 


